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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

 
Piątek w godz. 15.00 – 17.30 

NUMERY TELEFONÓW: 
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

XVII Niedziela Zwykła 
          2 Krl 4,42-44 Ef 4,1-6   J 6,1-15 

Biuletyn Parafialny          
 

25 lipca 2021 r. | Nr 406/2021 | 

Mamy zobaczyć głodnych 
i pochylić się nad nimi, by 
umożliwić im spojrzenie 
poza ciało, spojrzenie w 
głąb ducha. W tym 
właśnie celu Jezus karmił 
głodnych na pustyni. 
W encyklice Bóg jest 
miłością papież Benedykt 
XVI pisze tak: „Miłość – 
caritas – zawsze będzie 
konieczna, również w 
najbardziej sprawiedliwej 
społeczności. Nie ma 

takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że 
posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się, będzie gotowy uwolnić 
się od człowieka jako człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które 
potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą 
sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu 
konkretnej miłości bliźniego” (28b). 
Słuchając słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii dziel się posiadanymi dobrami, ale 
nade wszystko dawaj siebie: swoją opiekę, czas, pomoc, współczucie, serdeczną 
troskę, uśmiech, pokój i radość. 

Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Wy dajcie im jeść 
 
Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii byli przekonani, że nie da się nakarmić 
rzeszy głodnych ludzi. Ale Jezus nie pozwolił odesłać zgłodniałych, lecz kazał 
im usiąść do posiłku. Wszyscy zobaczyli moc Bożą, kiedy Pan uczynił cud 
rozmnożenia chleba i ryb, by nakarmić zgromadzonych słuchaczy. Nie 
przeszkodził Mu w tym nawet brak wiary apostołów. Widzimy wokół nas ludzi, 
którzy nie szanują tego, co mają. I tak wyrzucają do kosza duże ilości jedzenia, 
dobre rzeczy. Ale są również takie rodziny, których nie stać na to, aby miały w 
domu co jeść i w co się ubrać, by wysłać dzieci na wakacje. Jako chrześcijanie 
jesteśmy wezwani nie tylko do tego, aby pokonywać głód u samych jego 
korzenie, ale również by dzielić się z potrzebującymi. I nie narzekać, że nic się z 
tym nie da zrobić. Jezus mówi do nas: „wy dajcie im jeść”, bo wiedział, że dzięki 
temu zobaczymy więcej, niż tylko czubek własnego nosa. Dla naszego dobra 
mamy otwierać swoje serca, kieszenie i lodówki – żeby nie zamknąć się w swoim 
egoizmie. „Wy dajcie im jeść” oznacza: sami nie jesteście w stanie zaspokoić 
wszystkich potrzeb tego świata, potrzebujecie Mojej pomocy. Ale nie zrzucajcie 
tego problemu tylko na Boga, to przez wasze zaangażowanie budowanie 
Królestwa Bożego na ziemi macie sprawić, żeby nie było wśród was głodnych i 
spragnionych. Jezus wzywa nas do wrażliwego patrzenia, do szlachetnego serca 
i „otwartych oczu”. Oduczyliśmy się tego. Czekamy, aż ktoś poprosi o pomoc, 
aż się upomni, aż usiądzie na ulicy i postawi przed sobą pudełko – a i wtedy 
uwierzymy mu dopiero wtedy, gdy będzie dostatecznie brudny i zmęczony. A 
Jezus patrzył sercem – wiedział, że są głodni, więc nie pytał, czy może by coś 
zjedli. Czy mamy się więc domyślać potrzeb innych? Czy mamy ryzykować 
pomoc tym, którzy pomocy nie potrzebują? Wydaje mi się, że mając przed sobą 
konieczność jakiegoś ryzyka, lepiej zaryzykować zbędną pomoc, niż zaniechanie 
pomocy koniecznej. Kiedy zaczynamy stopniować ryzykujemy, że wzrok serca 
zmieni się nam we wzrok kieszeni – oślepniemy na Boga i człowieka. W 
chrześcijaństwie chodzi nie tylko o to, żeby kupić bułkę. Ale również o to, by 
podać ją tak, jak zrobiłby to Jezus.  



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Dziś wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, 
orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Pamiętajmy jednak, że 
błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i 
wyobraźni na drodze. 

2. Dziś także swoje imieniny obchodzi ks. Krzysztof. Zapraszamy na Mszę 
św. w jego intencji o godz. 18.00 i prosimy o modlitwę w intencji 
Solenizanta. 

3. Zachęcamy i prosimy o zgłaszanie się rodzin, które zachciałby przyjąć 
pielgrzymów na nocleg dnia 29 lipca br. Zapisy w zakrystii bądź 
kancelarii parafialnej. 

4. Pielgrzymi przybędą do nas w czwartek około godz. 18.15. Osoby, które 
zdecydowały się przyjąć ich pod swój dach prosimy o przybycie do 
katedry, aby ich zabrać do swoich domostw na nocleg. W tym dniu o 
godz. 21.00. zapraszamy na Apel Jasnogórski do naszej katedry. 

5. W piątek natomiast o godz. 7.30 zapraszamy na Msze św. 
pielgrzymkową, po której na szlak pielgrzymkowy wyruszy grupa 
pielgrzymkowa z naszego miasta Pomezania Kwidzyn. Pamiętajmy o 
nich w naszych modlitwach. 

6. Zapraszamy do wzięcia udziału w 29 elbląskiej pieszej pielgrzymce na 
Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 30 lipca - 11 sierpnia. Tegoroczne 
hasło brzmi: „Królowo Polski przyrzekamy”. Zapisy i bliższe informacje 
u Ks. Łukasza Cieplińskiego - wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w 
Kwidzynie. 

7. 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność 
ojczyzny. 

8. Od 1 lipca kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym będzie czynna 
tylko w piątki w godz. 15.00-17.30. 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice 
Najświętszej Maryi Panny, dziadkowie Pana Jezusa; 
– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii; 
– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, 
założyciel Towarzystwa Jezusowego, teolog. 
 

26.07. – Poniedziałek – św. Joachima i Anny, wspomnienie 
7.00 † Rodzice, mąż, bart, teściowie, Sabina 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Michała z 
okazji 12-tej rocznicy ślubu i dla całej rodziny 

18.00 † Anna Bartoszyńska w dniu imienin 
27.07. – Wtorek  

7.00 † Mieczysław Rudlicki 
18.00 † Małgorzata Zofia Wejnert 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa z 
okazji imienin i ich dzieci 

28.07. – Środa 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót do 
zdrowia dla Władysława(m) 

18.00 † Zdzisław Rakowski 30 dzień po pogrzebie 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

29.07. – Czwartek – św. Marty, wspomnienie 
7.00  
18.00 † Bożena Kłos 1 rocznica śmierci 
18.00
0 

† Feliks Prusakowski 13 rocznica śmierci i zmarli rodzice, zmarli z rodziny 
Prusakowskich i Kuczyńskich 

21.00 Apel Jasnogórski 
30.07. – Piątek 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i Johna w dniu 
ślubu 

8.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mary i Dariusza z okazji 
16-tej rocznicy ślubu 

18.00 † Wiesław Pajewski 14 rocznica śmierci 
18.00 † Stanisława(f) Pajewska 3 rocznica śmierci 

31.07. – Sobota – św. Ignacego loyoli, wspomnienie 
7.00  
18.00 † Jerzy Klawczyński 8 rocznica śmierci 

18.00 
† Małgorzata Nowogrodzka 9 rocznica śmierci, brat Jerzy 20 rocznica śmierci i 
rodzice z obojga stron 

01.08. – XVIII Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Konstancja i Zygmunt Lewandowscy w rocznice śmierci i rodzice z obojga stron 
11.00 † Irena Barbara Walor – intencja od Kajetana z rodziną 
12.30 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(1) 

18.00 
† Daniela(f) Krywalska 2 rocznica śmierci, Henryk Krywalski 23 rocznica śmierci i 
zmarli z rodziny 


